
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ.സ്രി മമൊയ്തീൻ, അഡ്രി. ചതീപപ് മസക്രട്ടറ്രി 
ശൊരദൊ മുരളതീധരൻ എന്്രിവർ ഐ.ആർ.ട്രി.സ്രി മവബ്രിനൊറ്രിൽ സംസൊര്രിക്കുന്നു

മാലിന്യസംസ്കരണം
അനുഭവങ്ങൾ പാഠങ്ങൾ

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ഗകേഷണസ്ാപനം "ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യേിപ്ലേത്ിനത്"

ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണത്ിൽ പ്രത്്യ
കിച്ച് വിതകന്ദ്രീകൃ് ര്രീ്ിയിൽ, അ്ച് നടപ്ി
ലാക്കുന്ന്ിൽ രണ്ച് പ്ിറ്ാണ്ച് ന്രീണ് 
അനുഭവ സമ്പത്ാണച് ഐ.ആർ.ടി.
സിയ്ക്കുള്ള്ച്. അ്ിന്റെ പശ്ാത്ലത്ിൽ 
വിതകന്ദ്രീകൃ് ഉറവിട മാലിന്യസംസ്കരണം; 
സുസ്ിര മാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്ിൽ 
ന്സപ്ംബർ 14നച് നടത്ിയ ന്വബിനാർ 
്തദേശ വകുപ്ച് മന്തി എ.സി. ന്മായ്്രീൻ 
ഉദച്ഘാടനം ന്െയ്തു.

"തകരളം തനരിടുന്ന മാലിന്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ച് 
ശാസ്ത്രീയവം ജനപങ്ാളിത്മുള്ളതുമായ പദ്ധ
്ികളാണച് നിലവിൽ നടപ്ിലാക്ിന്ക്ാ
ണ്ിരിക്കുന്ന്ച്. വിതകന്ദ്രീകൃ് മാലിന്യ 
സംസ്കരണ ര്രീ്ി അവലംബിച്ം പശ്ാ
ത്ല സൗകര്യം ഒരുക്ിയം അവന്യ 
മുതന്നാട്ടു ന്കാണ്ടുതപാകുന്നു. പു്ിയ സംവി
ധാനങ്ങൾ നിലവിലുള്ള ര്രീ്ികന്ള ഇല്ാ്ാ
കുന്ന്ല് മറിച്ച് അവന്യ നവ്രീകരിക്ാൻ 
ശ്രമിക്കുന്ന്ാണച് ", ന്വബിനാർ ഉദച്ഘാടനം 
ന്െയ്തുന്കാണ്ച് മന്തി എ.സി. ന്മായച് ് ്രീൻ 
പറഞ്ഞു.
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"സ്ലപരിമി്ി, മാലിന്യങ്ങളുന്ട സ്വഭാവ
ത്ിലുള്ള വ്യ്്യാസം എന്നിവ കണക്ിന്ലടു
ത്തുള്ള പ്രവർത്ങ്ങൾ സജ്രീവമാതകണ്തു
ണ്ച്. മാലിന്യ സംസ്കരണ 
പ്രവർത്ങ്ങളിലൂന്ട സംസ്ാനത്ച് 35,000 
തപർ തനരിട്ടും 35,000 തപർ അല്ാത്യം 
ന്്ാഴിലിൽ ഏർന്പ്ടുന്നു", അതദേഹം 
കൂട്ിതച്ർത്തു. ഈ രംഗത്തുള്ള ഐ.ആർ.
ടി.സിയന്ട പ്രവർത്നങ്ങന്ള അതദേഹം 
അഭിനന്ിച്.

അഡ്രീ. െ്രീഫച് ന്സക്രട്റി ശാരദാ മുരള്രീധരൻ 
ഐ.എ.എസച് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നിർവഹിച്. 
കില ഡയറക്ടർ തജായച് ഇളമൺ അദ്ധ്യ

ക്ഷ് വഹിച്. ഉറവിടമാലിന്യ സംസ്കര
ണം; പ്രാതയാഗിക സമ്രീപനം, മാലിന്യ
സംസ്കരണം; ഐ.ആർ.ടി.സി ഇടന്പടൽ, 
മാലിന്യ പരിപാലനം- ഹരി്കർമ്മതസ
നയന്ട സാധ്യ്കൾ എന്ന്രീ വിഷയങ്ങ
ളിൽ ന്പ്രാഫ. പി.ന്ക. രവ്രീന്ദൻ, വി.ജി. 
തഗാപിനാഥൻ, ടി.പി. ശ്ര്രീശങ്ർ എന്നി
വർ അവ്രണങ്ങൾ നടത്ി. ന്വബിനാ
റിലും അനുബന്ധ െർച്യിലും ്തദേശ 
സ്ാപനങ്ങളിന്ല ജനപ്ര്ിനിധികളും  
മാലിന്യ സംസ്കരണരംഗത്ച് 
പ്രവർത്ിക്കുന്ന സ്ാപനങ്ങളുന്ട 
പ്ര്ിനിധികളും ന്പാതുജനങ്ങളും 
പന്ങ്ടുത്തു.

വി.ജി. ഗ�ോപിനോഥൻ

പ്രാതദശികാടിസ്ാന
ത്ിൽ ജനങ്ങളുന്ട 

പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്ിലാക്ി 
ന്കാണ്ടുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ 

ആണച് ഐ.ആർ.ടി.സി അവലംബിച്്ച്. 
കൃ്്യമായ പഠനങ്ങളും െർച്കളും നടത്ി 
ഒരു വിശദമായ ഡി പി ആർ ്യ്ാറാക്കുക
യം അ്ിന്റെ അടിസ്ാനത്ിൽ പല 
വിജയ മാതൃകകൾ സൃഷ്ിക്ാനും സാധിച്. 
അ്ിനു തവണ്ി കൃ്്യമായ പരിശ്രീലനം 
്തദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങളിന്ല ജനപ്ര്ി
നിധികളുന്ടയം ഉതദ്യാഗസ് സംവിധാന
ത്ിന്റെയം തുടർച്യായ സഹകരണവം 
ആവശ്യമാണച്.

പ്ോഫ. പി.പെ. 
രവീന്ദ്രൻ

നയരൂപ്രീകരണത്ി
ലും ഉത്രവാദി്്വ 

വിഭജനത്ിലുമുള്ള അവ്യക്ത്കളും 
ആവശ്യമായ പഠനം നടത്ാന്്  
സാതങ്്ികവിദ്യ - തകന്ദ്രീകൃ് സംസ്ക
രണ ര്രീ്ി തപാലുള്ളവ - ്ിരന്ഞെടുക്കു
ന്നതും അനാവശ്യ െിലവകളുമാണച് 
മാലിന്യസംസ്കരണ രംഗത്ച് ഇന്നച് 
നമ്മൾ തനരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ. 
സമഗ്രമായ പദ്ധ്ികളുന്ട അഭാവം, 
അ്ായ്ച് എല്ാ ്രത്ിലുമുള്ള 
മാലിന്യങ്ങളുന്ട പരിപാലനം ഇല്ാത്
്ച് ഒരു പ്ര്ിസന്ധിയാണച്.

ടി.പി. ശ്ീശങ്കർ

എം.സി.എഫുകൾ, 
എം.ആർ.എഫുകൾ, 

വാഹനം ഉൾപ്ന്ട 
ഹരി്കർമ്മതസനാംഗങ്ങൾക്ച് 

പ്രവർത്ിക്ാൻ ആവശ്യമായ എല്ാ 
അടിസ്ാന സൗകര്യങ്ങളും ്തദേശ 
സ്ാപനങ്ങൾ ഒരുക്ി ന്കാടുതക്ണ്്ാ
ണച്. അങ്ങന്ന വന്നാൽ മാലിന്യങ്ങൾ 
കൃ്്യമായി തവർ്ിരിച്ച് വളവം, മൂല്യവർ
ദ്ധി് ഉല്പന്നങ്ങളുമായി മാറ്ാൻ കഴിയം. 
ഉൽപന്ന വിപണനം, യൂസർ ഫ്രീ മറ്റു 
സഹായക പ്രവർത്നങ്ങൾ എന്നിവയി
ലൂന്ട മറ്റു സ്വയംപ്രവർത്ക സംഘങ്ങൾ 
ആയി അവർക്ച് മാറാൻ സാധിക്കും.



വിമാനത്ില് യാത്ര ചെയ്തവരില് നിന്നു 
പടര്ന്ന വവറസ് സ്വന്തമായി 
വസക്ിള് പപാലുമില്ാത് അപനകല
ക്ഷം  ഇന്തത്യക്ാചരയാണ് ദുരിത പലായ
നത്ിലൂചട നിലഷംപരിശാക്ിയചതന്ന് 
നാഷം കണ്ടു. ശാസ്ത്രത്ിചറെ അതത്യസാധാ
രണമായ ഇടചപടല് ജീവിതത്ിചറെ 
സമസ്തപമഖലകളിലുഷം ചതളിഞ്ഞുയര്ന്ന 
സന്ദര്ഭത്ിലുഷം അശാസ്ത്രീയതകളുചട 
ആള്രൂപങ്ങള് അരങ്ങിലുഷം അണിയറയി
ലുഷം വിദൂഷകപവഷങ്ങളാടി തകര്ക്കുന്നതഷം 
കാണാനിടയായി. പരാഗപകര്ച്ചചയ 
ചെറുക്കുന്നതിചനാപ്ഷം പകാവിഡ് അന
ന്തര കാലചത്  ആപരാഗത്യ പ്രശ് നങ്ങള്, 
സാമൂഹത്യപ്രശ് നങ്ങള് എന്നിവയഷം സജീവ 
പഠനവിഷയങ്ങളാണിന്ന്.

തടര്ച്ചയായ രണ്ടു 
പ്രളയത്കര്ച്ചകള്ക്കുപശഷമാണ് 
പകരളഷം മഹാമാരിയചട 
ദുരിതചപ്രുമഴയിലകചപ്ട്ടചതങ്ിലുഷം 
ശക്തമായ പ്രതിപരാധത്ിലൂചട ഒരു 
പരിധിവചര പിടിച്ചുനില്ക്കുകയാണ്. 
പകാവിഡ് മരണ നിരക്് കുറച്ചു നിര്ത്ാ
ന് കഴിയന്നു എന്നത് ആശ്വാസകരഷം 
തചന്ന. ഇച്ാശക്തിയചട, ജനകീയതയ
ചട, സഷംവിധാനങ്ങളുചട, സഹജീവി 
സ് പനഹത്ിചറെ നിരവധി മാതൃകകള് 
നമുക്കു പ്രതത്യാശ പകരുന്നു. ഇതിനിടയി
ലുഷം പരാഗാതരമായ മനസ്സുകള് മച്ാരു 
മഹാമാരിപപാചല പകരളീയര്ക്് അനുഭ
വചപ്ടുകയഷം ചെയ്യുന്നു.

പരിഷത്് ചപ്രാഡക്ന് ചസറെറിചറെ 
പനതൃത്വത്ില് സാനിവ്സര് നിര്മിച്ചു
ചകാണ്ടുഷം പരിശീലിപ്ിച്ചുചകാണ്ടുമാണ് 
ഐ.ആര്.ടി.സി. പരാഗപ്രതിപരാധ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്് തടക്മിട്ടത്. 
പസാപ്പുല്പന്നങ്ങളുചട വവവിധത്യവല്ക്
രണവഷം വിപുലമായ പതാതിലുളള വിപണി 
ഇടചപടലുഷം ആവശത്യമായ സാഹെരത്യമാ
ണുളളത്.  ഐ.ആര്.ടി.സി പഹാസ്റ്റല് 
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കഴിഞ്ഞ ആറുമാസമായി പകാവിഡ് 
ക്വാറവറെന് പകന്ദ്രമായി 
പ്രവര്ത്ിക്കുകയാണ്.  5 ലക്ഷം രൂപ 
മുഖത്യമന്തിയചട ദുരിതാശ്വാസ നിധിയി
പലക്് സമാഹരിച്ചു നല്കുകയണ്ായി.  
പകാവിഡ് ചസറെറുകളിചല മാലിനത്യ 
പരിപാലനത്ിനായള്ള ഉപകരണങ്ങ
ള് നിര്മിച്ച് വിതരണഷം ചെയ്ാന് 
സാധിച്ചു. തിരിച്ചുവരുന്ന 
പ്രവാസികള്ക്് ചതാഴില്സാധത്യത 
കചണ്ത്തുന്നതിനായി ചഹല്പ്് 
ചഡസ് ക്് ആരഷംഭിച്ചു.

വിപുലമായ ചതാഴില് പരിശീലന 
പരിപാടികള്, മത്ത്യകൃഷി, കൂണ്കൃഷി 
തടങ്ങിയ പമഖലകളിചല ജീവപനാപാ
ധി വികസന പ്രവര്ത്നങ്ങള്,  
വിദത്യാര്തികള്ക്ാവശത്യമായ ഇപറെ
ണ്ഷിപ്്, ചപ്രാജക്ട് സഹായങ്ങള്, 
ഓണ്വലന് പകാഴ് സുകള്, ഡിജി്ല് 
ഇടചപടലുകള് എന്നിങ്ങചന സജീവ
മായി പ്രവര്ത്ിച്ചുചകാണ്ടുതചന്ന 
പകാവിഡ് കാല പ്രതിസന്ികചള  
അതിജീവിക്ാനാണ് ഐ.ആര്.ടി.സി 
ശ്രമിയ്ക്കുന്നത്.  ഹരിത സഹായ 
സ്ാപനത്ിചറെ തനത പരിപാടിക
ള്, തപദേശസ്വയഷംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളിചല മാലിനത്യ നിര്മാ
ര്ജ്ജന ചപ്രാജക്ടുകളുചട കാരത്യക്മ
മായ നിര്വ്വഹണഷം, നീര്ത്ടങ്ങളിചല 
സവിപശഷ പ്രവര്ത്നങ്ങള്,  
ആദിവാസി കാര്ഷിക പദ്ധതിയചട  
നിര്വ്വഹണഷം എന്നിവചയല്ാഷം സമയ
നിഷ്ഠപയാചട ചെയ്ാന്  ഐ.ആര്.
ടി.സിക്് കഴിയന്നു എന്നത് ആഹ്ാദഷം 
പകരുന്നു.

പ്രതിസന്ികചള അതിജീവിക്ാനുളള 
അപന്വഷണങ്ങള്ക്ായളള കൂട്ടായ്മക
ള് നമുക്കു സജീവമാക്ാഷം. ശാസ്ത്രത്ി
ചറെ അനന്ത സാധത്യതകളില്  വിശ്വാ
സമര്പ്ിക്ാഷം.

- ഡ�ോ. എസ്. ശ്രീകുമോർ

തകരള ശാസ്ത സാതങ്്ിക പരിസ്ി്ി കൗ
ൺസിലിന്റെ സഹായതത്ാടുകൂടി നിലവിലുളള 
ജിതയാ ഇൻതഫാർമാറ്ികച് സച് ലതബാറട്റിയിന്ല 
അടിസ്ാന സൗകര്യങ്ങൾ വിപുല്രീകരിച്ച് 'ജിതയാ 
ഇൻതഫാർമാറ്ികച് സച് ന്സറെർ'  ഐ.ആർ.ടി.സി 
ജൂബിലി ക്യാമ്പസിൽ ആരംഭിച്. ഭൂവിനിതയാഗ 
കമ്മ്രീഷണറം സംസ്ാന റിതമാർട്ച് ന്സൻസിംഗച് 
ആറെച് എൻവിതറാൺന്മറെച് ന്സറെർ  ഡയറക്ടറ
മായ ശ്ര്രീ.എ നിസാമുദേ്രീൻ ആഗസ്റച് 24 നച് 
ന്സറെറിന്റെ ഉദച്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്. ജിതയാ 
ഇൻഫർമാറ്ികച് സച് സാതങ്്ികവിദ്യ എങ്ങിന്ന 
്തദേശസ്വയംഭരണ സംവിധാനത്ിൽ ഉപതയാ
ഗിക്ാം എന്ന വിഷയത്ിൽ ന്വബിനാറം 
സംഘടിപ്ിച്.

പ്രകൃ്ി വിഭവങ്ങന്ള സംബന്ധിച് സ്ല പര 
വിവരങ്ങൾ ഡിജിറ്ൽ രൂപത്ിലാക്ി ്തദേശസ്വ
യംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ, പദ്ധ്ി ആസൂത്രകർ, 
വികസന വകുപ്പുകൾ, ഗതവഷണ സ്ാപനങ്ങൾ, 
ഭരണ കർത്ാക്ൾ എന്നിവർക്ച് നൽകുവാൻ 
തകന്ദം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ജി.ഐ.എസച് സാതങ്്ിക 
വിദ്യയന്ട സഹായതത്ാന്ട 
ഭൂവിനിതയാഗത്ിന്ല മാറ്ങ്ങൾ വിശകലനം 
ന്െയ്ാനും, പ്രകൃ്ിദുരന്ത സാധ്യ്ാ പഠനങ്ങൾ 
നടത്തുവാനും ഭൂവിനിതയാഗാസൂത്രണം നടത്ാ
നും സാധിക്കും. ഉപഗ്രഹ സാതങ്്ിക വിദ്യയം 
ജി.ഐ.എസും ഏതു ്രത്ിൽ 
പ്രാതയാഗികമായി വിവിധ തമഖലകളിൽ 
ഉപതയാഗിക്ാം എന്ന്ിന്ന അടിസ്ാനമാക്ി 
ഹ്രസ്വകാല പരിശ്രീലന പരിപാടികൾ സംഘടി
പ്ിക്ാനും തകന്ദം ഉതദേശിക്കുന്നു. പ്രകൃ്ി വിഭവ 
ഡാറ്ാബാങ്ച് ്യ്ാറാക്കുന്ന്ിനും പഞ്ായത്ച്, 
ത്ാക്ച്്ല മാസ്റർപാനുകൾ ്യ്ാറാക്കുന്ന്ി
നും നിലവിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉപതയാഗിച് 
വരുന്നുണ്ച്.

എഞ്ിന്രീയറിംഗച്, എൻവിതയാൺന്മറെൽ 
സയൻസച്, ജിതയാളജി, തബാട്ണി, തഫാറസ്ടി 
എന്ന്രീ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ഗതവഷണ വിദ്യാർതി
കൾക്ച് കൺസൾട്ൻസി നടത്ി വരുന്നു. 
പരിസ്ി്ി കാലാവസ്ാ വ്യ്ിയാന ഡയറക്ട
തററ്ിന്റെ സാമ്പത്ിക സഹായതത്ാന്ട പാല
ക്ാടച്,തൃശൂർ,തകാഴിതക്ാടച് ജില്യിലുള്ള ക്വാറിക
ന്ള ജിതയാ ടാഗച് ന്െയ്യുവാനും, ഉതപക്ഷിച് 
ക്വാറികന്ള  ഫലപ്രദമായി ഉപതയാഗിക്കുവാനുമു
ള്ള പഠനപദ്ധ്ിക്ാവശ്യമായ സാതങ്്ികസ
ഹായവം തകന്ദം നൽകുന്നു. പഞ്ായത്ച് പ്രകൃ്ി 
വിഭവ തഡറ് ബാങ്ച് ്യ്ാറാക്ാനും പരിസ്ി്ി 
സൗഹൃദ-വികസന തരഖ നിർമ്മിക്ാനുമുള്ള 
ശ്രമവം നടത്ി വരുന്നു.

സാകകേതിേ മിേേിൽ
സസന്റർ ക�ാർ

ജിക�ാ ഇൻക�ാർമാറ്ിേത് സത്

പരിസരദിനഗ്ോടനുബന്ിച്ച് ഐ.ആർ.ടി.സി 
െോമ്പസിൽ ഡയറക്ടർ ഗഡോ. എസച്. ശ്ീകുമോറിപറെ 

ഗനതൃത്വ്ിൽ വൃക്ഷത്്െൾ നട്ടു



സസന്റർ ക�ാർ
ജിക�ാ ഇൻക�ാർമാറ്ിേത് സത്

ഇറെതഗ്രറ്ഡച് റൂറൽ ന്ടകച് തനാളജി 
ന്സറെർ രൂപ്രീകരിച് ന്സറെർ തഫാർ 
ജിതയാ ഇൻതഫാർമാറ്ികച് സച് 2020 
ആഗസ്റച് 25നച് സംസ്ാന ഭൂവിനി
തയാഗ കമ്മ്രീഷണറം തകരള തസ്ററ്ച് 
റിതമാട്ച്ന്സൻസിംഗച് ആറെച് എൻവ
തയാൺന്മറെച് ന്സറെർ ഡയറക്ടറമായ 
എ. നിസാമുദേ്രീൻ ഉദച്ഘാടനം ന്െയ്തു.

“സ്ലമാന സതങ്്ങ്ങളിന്ല സമ്രീപ
കാല പുതരാഗ്ിയം വിദൂരസംതവദനം, 
ത്ാബൽ ന്പാസിഷനിംഗച് സിസ്റം, 
തജാഗ്രഫിക്ൽ ഇൻഫർതമഷൻ 
സിസ്റം എന്ന്രീ തമഖലകളിന്ല 
മുതന്നറ്ങ്ങളും പ്രാതദശിക ആസൂത്രണ
ത്ിനച് പു്ിയ ദിശാതബാധം നൽകും.

പ്രകൃ്ിവിഭവ പരിപാലനം, ദുരന്ത 
നിവാരണം, പാരിസ്ി്ിക പ്രശ്നാവ
തലാകനം എന്നിവയ്ക്കു ഈ സാതങ്്ിക
വിദ്യകൾ വളന്ര ഫലപ്രദമായി 
ഉപതയാഗിക്കുവാനാകും”, ന്സറെർ 
ഉദച്ഘാടനം ന്െയ്തുന്കാണ്ച് നിസാമു
ദ്രീൻ പറഞ്ഞു. 

“ഒരു പ്രതദശത്ിന്റെ സമഗ്രമായ 
വികസനത്ിനച് പൂർണ്ണമായ 
ര്രീ്ിയിൽ ശാസ്തസാതങ്്ിക വിദ്യ
കൾ പ്രതയാജനന്പ്ടുത്ാൻ നമുക്ച് 
ഇതുവന്ര കഴിഞെിട്ില്. ്തദേശസ്വയം
ഭരണ സ്ാപനങ്ങന്ള സംബന്ധിക്കു
ന്ന വിവരങ്ങൾ സ്ലപരമായ കൃ്്യ്
തയാന്ട ്യ്ാറാക്കുന്ന്ിനും 
വിഭവാവസ് ശാസ്ത്രീയമായി അപഗ്ര
ഥിക്കുന്ന്ിനും ശരിയായ ്്രീരുമാന
ങ്ങൾ എടുക്കുന്ന്ിനും അനുതയാജ്യ
മായ പദ്ധ്ികൾ ആസൂത്രണം ന്െയ്ച് 
നടപ്ിലാക്കുന്ന്ിനും പുതരാഗ്ി 
വിലയിരുത്തുന്ന്ിനും ജിതയാതപേ
ഷ്യൽ സാതങ്്ികവിദ്യ സഹായകര
മാണച് ”, അതദേഹം കൂട്ിതച്ർത്തു. 

ഇ്ിതനാടകം  ്ന്ന്ന പ്രാതദശിക 
്ലത്ിൽ വാട്ർന്ഷഡച് മാസ്റർപാനു
കൾ ്യ്ാറാക്ൽ, വയനാടച് ജില്യി
ന്ല ദുരന്തങ്ങളുന്ട ആഘാ്ം വിശകല
നം ന്െയ്യുന്ന്ിനുള്ള വിശദമായ 
പഠനം, ഫ്ലഡച് മാപ്ിംഗച് എന്നിവന്യ
ല്ാം ഐ.ആർ.ടി.സി. ഏന്റ്ടുത്ച് 
നടത്ി. കൂടാന്് എട്ച് ബാച്കൾക്ച് 
വിദൂര സംതവദനത്ിലും (റിതമാട്ച് 
ന്സൻസിംഗച് ), ഭൂവിവര വ്യവസ്യി
ലും (ജി.ഐ.എസച് ) പരിശ്രീലനങ്ങൾ 
നൽകി. 

പരിസ്ി്ി കാലാവസ്ാ വ്യ്ിയാന 
ഡയറക്ടതററ്ിനായി പാലക്ാടച്, 
തകാഴിതക്ാടച്, തൃശൂർ ജില്കളിൽ 
നിലവിലുള്ളതും ഉതപക്ഷിക്ന്പ്ട്തു
മായ ക്വാറികൾ സംബന്ധിച് പഠനം 
തകന്ദത്ിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപതയാ
ഗിച്ച് ഏന്റ്ടുത്തു നടത്തുന്നുണ്ച്. 
്ിരിച്റിഞെ സ്ലങ്ങളിൽ പരിസ്ി
്ി പുനസ്ാപിക്കുന്ന്ിനുള്ള നിർതദേ
ശങ്ങൾ നൽകാനും പഠനം ലക്ഷ്യമിടു
ന്നു.  കൂടാന്്, തകരളത്ിന്ല 

പ്രാതദശിക സ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളുന്ട വികസനത്ിനായി 
തറാഡച് കണക്റിവിറ്ി, നിലവിന്ല ഭൂവിനി
തയാഗ ര്രീ്ി, ദുരന്ത സാധ്യ്കൾ  എന്നി
ങ്ങന്നയള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിതശാധി
ച്ച് വിശദമായ മാർഗ്ഗനിർതദേശം 
്യ്ാറാക്ാനും ഐ.ആർ.ടി.സി ലക്ഷ്യമി
ടുന്നുണ്ച്.” െടങ്ങിന്ന അഭിസംതബാധന 
ന്െയ്തുന്കാണ്ച് ഐആർടിസി ഡയറക്ടർ 
തഡാ. എസച്. ശ്ര്രീകുമാർ പറഞ്ഞു.

ഐ.ആർ.ടി.സി രജിസ്ടാർ ന്ക.ന്ക. 
ജനാർദേനൻ സ്വാഗ്മാശംസിച്. റിസർ
ച്ച് ഡയറക്ടർ തഡാ. സി. തജാർജ്ച് 
ത്ാമസച്, തകരള ശാസ്തസാഹി്്യ 
പരിഷത്ച് പ്രസിഡറെച് എ.പി. മുരള്രീധ
രൻ, നാച്റൽ റിതസാഴച് സച് മാതനജച് ന്മറെച് 
വിഭാഗം തമധാവി ആർ. സ്്രീഷച്; എന്നി
വർ െടങ്ങിൽ പന്ങ്ടുത്ച് സംസാരിച്. 
തപ്രാജക്ടച് സയറെിസ്റച്  ആനന്ച് ന്സബാ
സ്റ്യൻ നന്ി തരഖന്പ്ടുത്ി. രാജൻ എം., 
വിതവകച് അതശാകൻ, ഷിതറൊ പി.സി. 
എന്നിവർ െടങ്ങിനച് തനതൃ്്വം നൽകി.

ഉദ്ഘാടനം

ഐ.ആർ.ടി.സി. ജൂബിലി െോമ്പസിൽ ആരംഭിച് പുതിയ ജിഗയോ ഇൻഗഫോർമോറ്ിക്ച് പസറെർ

ഓൺത്ലൻ ഉദച്ഘോടന ചടങ്ിൽ നിന്ം
ജൂബിലി െോമ്പസിൽ സജ്ീെരിച് ജിഗയോ 

ഇൻഗഫോർമോറ്ിക്ച് പരിശീലനഗെന്ദ്രം



തകാവിഡച്-19 തരാഗവ്യാപനത്ിന്റെ 
ആദ്യനാളുകളിൽ ്ന്ന്ന ഐ.ആർ.
ടി.സി ്ന്ായ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ആവിഷ്കരിച്. സാനിറ്റ്സറിന്റെ 
ആവശ്യം കൂടിവരികയം 
ക്ഷാമമനുഭവന്പ്ടുകയം ന്െയ് ആദ്യഘ
ട്ത്ിൽ ഐ.ആർ.ടി.സി ലതബാറട്റി
യന്ട സാതങ്്ിക സഹായതത്ാന്ട 
സാനിറ്റ്സർ നിർമിച്ച് വി്രണം 
ന്െയ്തു. പിന്ന്രീടച് പരിഷദച് ന്പ്രാഡക്ഷൻ 
ന്സറെറിന്റെ സഹായത്ിൽ 
എറ്സൈസച് വകുപ്ിന്റെ സഹായതത്ാ
ന്ട ലഭ്യമാക്ിയ അസംസ്കൃ്വസ്തുക്ൾ 
ഉപതയാഗിച്ച് പാലക്ാടച് ജില്യിന്ല 
വിവിധ സ്ാപനങ്ങൾക്കും ജില്ാ 
ഘടകങ്ങൾക്കും സാനിറ്റ്സർ ലഭ്യമാ
ക്ി.

തകാവിഡച് തരാഗ വ്യാപനത്ാതലാ 
മറ്ച് കാരണങ്ങളാതലാ വിതദശത്ച് 
നിന്നച് ന്്ാഴിൽ നഷ്ന്പ്ടുകതയാ 
അവസാനിപ്ിക്കുകതയാ ന്െയ് 
പ്രവാസികൾക്ച് തവണ്ി വിവിധ 
്രത്ിലുള്ള തസവനങ്ങൾ നൽകുന്ന
്ിനായി മുണ്ടൂർ ഐ.ആർ.ടി.
സിയിൽ ന്ഹല്പച് ന്ഡസ്കച് പ്രവർത്നം 
ആരംഭിച്.

നാട്ിതലക്ച് ്ിരിച് വരുന്ന പ്രവാസി
കൾക്ച് അവരവരുന്ട ന്്ാഴിൽ 
തമഖലന്യ അടിസ്ാനമാക്ിയള്ള 
മാർഗ്ഗനിർതദേശങ്ങൾ , തകരളത്ിൽ 
ലഭ്യമായിട്ടുള്ള  സർക്ാർ ഏജൻസി
കളുന്ട വിവിധ തസവനങ്ങന്ളക്കുറിച്

മുഖ്യമന്തിയന്ട ദുരി്ാശ്വാസ നിധിയി
തലക്ച് ഐ.ആർ.ടി.സി 
സ്ാപനങ്ങളുന്ടയം പ്രവർത്കരുന്ടയം 
സംഭാവനയായി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ 
സമാഹരിച് നൽകി.

ഐ.ആർ.ടി.സിയന്ട ജൂബിലി 
കാമ്പസിന്ല തഹാസ്റൽ കഴിഞെ 
ആറച് മാസമായി ആതരാഗ്യവകുപ്ിനു 
തവണ്ി ക്വാററ്റെൻ ന്സറെറായി 
പ്രവർത്ിച് വരുന്നു.

ഐ.ആർ.ടി.സിയും
തന്നാലനായത്

പ്രവാസികൾക്ക് ഹെൽപക് ഹെസ്ക്

ക്വാറന്റൈൻ സെറൈർദുരിതാശ്ാസനിധിയിലേക്ക് 
അഞ്ക് േക്ഷം രൂപ

മുഖ്യമന്തിയന്ട ദുരി്ാശ്വാസ നിധി
യിതലക്ച് ധനസമാഹരണത്ിനച് തകാ
ഴിതക്ാടച് കതക്ാടിയിന്ല ഡി.റ്വ.
എഫച്.ഐ പ്രവർത്കർക്ച് ആവശ്യം 
5000 കിതലാ ഡിറ്ർജറെച്. വ്രീടുകൾ 
കയറിയള്ള പ്രൊരണം മുറകിയത്ാ
ന്ട ആവശ്യം 10000 കിതലാഗ്രാമായി 
മാറി. പരിഷദച് ന്പ്രാഡക്ഷൻ ന്സറെറി
ന്ല പ്രവർത്കർ രാപ്കൽ തജാലി 
ന്െയ്ച് ന്റതക്ാർഡച് തവഗത്ിൽ 
ആവശ്യമാത്ര ഡിറ്ർജറെച് പാക്റ്റുകൾ 
്യ്ാറാക്ി നൽകിയ്ച് ആതവശകര
മായ അനുഭവമായി.

ഡിറ്ർജന്റുകൾ, ഹാറെച് വാഷച് തുട
ങ്ങിയ ശുെ്രീകരണ ഉൽപന്നങ്ങൾക്ച് 
ആവശ്യം വർധിച്ിട്ടുണ്ച്. ആവശ്യമായ 
അളവിൽ ഉൽപാദിപ്ിക്ാനുള്ള 
പ്രവർത്ന പദ്ധ്ി ്യ്ാറാക്ിയി
ട്ടുണ്ച്.

ഒരാഴ്ച്ചയിൽ 10000 
കില�ാഗാാം

Detergent Challenge

ള്ള അറിവച് നൽകൽ, ഐ.ആർ.ടി.
സി.യ്കച് റ്വദഗച്ധ്യമുള്ള തമഖലക
ളിൽ പരിശ്രീലനങ്ങളും 
തുടർപ്രവർത്നങ്ങളും, ന്െറകിട 
സംരംഭക്്വ പരിശ്രീലനങ്ങൾ 
തുടങ്ങിയ തസവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കു
ന്ന്ിനാണച് ന്ഹല്പച് ന്ഡസ്കിലൂന്ട 
ലക്ഷ്യമിടുന്ന്ച്.

ഇത്രം തസവനങ്ങൾ ആവശ്യം 
ഉള്ളവർക്ച് ഐ.ആർ.ടി.സി ന്ഹല്പച് 
ന്ഡസ്കിന്ല ്ാന്ഴ പറയന്ന 
നമ്പറകളിൽ വിളിക്ാവന്ന്ാണച്.

സാബു ന്ക.വി: 9496603389, 
മാ്യു എ.ന്ക: 9495111768

പാലക്ാടച് ജില്ാ ജയിലിൽ ഉൾന്പ്ന്ട 
സാനിറ്റ്സർ നിർമാണ പരിശ്രീലന
ങ്ങൾക്ച് തനതൃ്്വം നൽകുകയം 
ഐ.ആർ.ടി.സി ലതബാറട്റിയിൽ 
നിന്നച് സാതങ്്ിക സഹായം ലഭ്യമാ
ക്കുകയം ന്െയ്തു.

സ്ത്രീകളുന്ട ഉൽപാദന യൂണിറ്ച് നിർമിച് 
ന്െലവ കുറഞെ മാസ്കുകളുന്ട പ്രൊര
ണം, ഫസ്റച് റ്ലൻ തകാവിഡച് ന്സറെറ
കളിൽ മാലിന്യ പരിപാലനത്ിനുള്ള 
സാതങ്്ികസഹായങ്ങൾ, ഓതട്ാമാറ്ി
കച് സാനിറ്റ്സർ ഡിന്പേൻസർ 
നിർമാണം തുടങ്ങി വിവിധ പ്രവർത്
നങ്ങൾ പി.പി.സിയന്ട തനതൃ്്വ
ത്ിൽ നടന്നു.

ക�ോവിഡ്-19സ�ോപ്പിട്ട്... ഗ്ോപ്പിട്ട്... മോ�ട്കപിട്ട്...

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ 
ദുരീതാശ്ാസന്രിധ്രിയ്രി
ലേക്ക് ഈ QR Code 
സ്ാൻ ടെയ്ക് സംഭാവന 
നൽകാവുന്നതാണക്

സമത ്വർ്െരുപട ഗനതൃത്വ്ിൽ 
സോനിത്റ്സറുെൾ തയ്ോറോക്കുന്



സംസ്ഥാന കയർ കകഥാർപ്പകേഷനുമഥായി 
സഹകരിച്ച് സമതവികലേജിൽ ആരംഭിച് 
കയർ എക്ഥാേിയം ധനം-കയർ വകുപ്പച് 
മന്തി ക�ഥാ. ടി.എം. കതഥാമസച് ഐസകച് 
ഉദച്ഘഥാടനം ചെയ്തു.

കകരളത്ിചെ എലേഥാ പര്രഥാഗത 
ഉൽപന്നങ്ങളം ഒകര കുടക്കീഴിൽ ഒരുക്കു
ന്നതിനുള്ള ശ്രമത്ിചറെ ഭഥാഗമഥായഥാണച് 
ഈ പദ്ധതി. ഇകതഥാചട ഖഥാദി - 
കകത്േി തുണികൾ, മൺപഥാത്രങ്ങൾ, 
അെങ്ഥാര പഥാത്രങ്ങൾ, കരകൗശെ 
വസ്തുക്ൾ, ഗ്ഥാമകീണ ഉൽപന്നങ്ങൾ 
എന്നിവയ്ക്കു പുേചമ കയറുൽപന്നങ്ങളം 

ഡ�ോ.ഡ�ോമസ് ഐസക് ഉദ്ഘോടനം ചെയ്തു

DÂ]¶ ssh-hn-[y-hÂ-¡-c-W-hp-ambn sF.BÀ.Sn.kn kaX

കയർ എമ്പോറിയത്ിന്റെ ഓൺലൈൻ 
ഉദ്ഘപോടനം ധനകപോര്യ മന്തി മ�പോ.മ�പോമസ് 
ഐസക് നിർവ്വഹിക്കുന്നു

ഇവിചട െഭ്യമഥാകും. കയർ-ഖഥാദി ഉൽപന്ന
ങ്ങൾക്ച് പ്രകത്യക �ിസ്ൗണ്ം അനുവദി
ച്ിട്ടുണ്ച്.

ഓൺകെനഥായി നടന്ന ഉദച്ഘഥാടന 
െടങ്ങിൽ കയർ കകഥാർപ്പകേഷൻ ചെയർ
മഥാൻ ടി.ചക. കദവകുമഥാർ അദ്ധ്യക്ഷത 
വഹിച്ചു.  ഐ.ആർ.ടി.സി/പി.പി.സി  
ചെയർമഥാൻ എ.പി. മുരളകീധരൻ, കയർ 
കകഥാർപ്പകേഷൻ മഥാകനജിംഗച് �യേക്ടർ ജി. 
ശ്രകീകുമഥാർ, ഐ.ആർ.ടി.സി �യേക്ടർ 
ക�ഥാ. എസച്. ശ്രകീകുമഥാർ, രജിസ്ടഥാർ ചക.ചക. 
ജനഥാർദ്ദനൻ എന്നിവർ സംസഥാരിച്ചു.

സമ് വിതല്ജിൽ പ്രാതദശിക ഉൽപന്ന 
വിപണന തകന്ദം പ്രവർത്നമാരംഭിച്. 
തകാങ്ങാടച്, മുണ്ടൂർ, അകതത്ത്റ, 
പുതുപ്രിയാരം എന്ന്രീ തമഖലകളിന്ല 
കർഷകരുന്ട ഉൽപന്നങ്ങൾ സംഭരിച്ച് 
വിൽപ്ന നടത്തും. ശാസ്തസാഹി്്യ 
പരിഷത്ച് മുൻ സംസ്ാന പ്രസിഡണ്ച് 
ന്പ്രാഫ. പി.ന്ക. രവ്രീന്ദൻ 
പ്രവർത്തനാദച്ഘാടനം നിർവഹിച്. 
പ്രാതദശിക കർഷക പ്ര്ിനിധികളും 
െടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്. ഐ.ആർ.ടി.
സിയിൽ ഉൽപാദിപ്ിക്കുന്ന റ്ജവപച്
ക്റികളും ഇവന്ട ലഭ്യമാക്കും.

കാർഷികവിപണനകകന്ദ്രം 
പ്രവർത്തനമാര്രംഭിച്ചു

കയർ എമ്ാറിയം

സമത പച്ചക്കറിക്കടയിലെ പ്രവർത്തന�ോദ്ഘോട�ത്തിലറെ ഭോഗമോയി ലപ്രോഫ. പി.ലെ. രവീന്ദ്രൻ 
ഐ.ആർ.ടി.സി പ്രവർത്തെ നസോഫി ലെ, ആറെണിക്ക് പച്ചക്കറി കെമോറിയന്ോൾ

പുതിയതായി ആരംഭിച്ച അരിക്കട നവീകരിച്ച ഗ്രാമകല വിപണനകകന്ദ്രം



ന്കാല്ം ജില്യിന്ല കുണ്റയിൽ പു്ിയ
്ായി ആരംഭിച് അപ്ാരൽ പാർക്ിന്റെ 
ഉദച്ഘാടനം ഫിഷറ്രീസച്, ഹാർബർ 
എഞ്ിന്രീയറിംഗച് & കശുവണ്ി വ്യവ
സായ വകുപ്ച് മന്തി ന്ജ. തമഴച് സിക്കുട്ി 
നിർവഹിച്. അഷ്മുടി കായലിന്റെ 
്്രീരങ്ങളിൽ മത്്യബന്ധനത്ിലും 
അനുബന്ധ തജാലികളിലും ഉപജ്രീവനം 
കന്ണ്ത്തുന്ന 50ഓളം സ്ത്രീകൾക്ച് 
സ്ിരവരുമാനം ലഭ്യമാക്ാനും ഈ 
പദ്ധ്ി ലക്ഷ്യം ന്വക്കുന്നു. തകരള 
ഫിഷറ്രീസച് വകുപ്ച്, ന്സാറ്സറ്ി തഫാർ 
അസ്ിസ്റൻസച് ടു ഫിഷർ വിന്മൻ (സാഫച് ) 
വഴി നിരവധി പദ്ധ്ികളാണച് മത്്യ
ന്ത്ാഴിലാളി സ്ത്രീകൾക്ായി നടപ്ിലാ
ക്ി വരുന്ന്ച്. സാഫിന്റെ സാതങ്്ിക 
സഹായ ഏജൻസിയായി പ്രവർത്ിച്ച് 
വരികയാണച് ഐ.ആർ.ടി.സി.

്്രീരതദശ തമഖലയിൽ മത്്യവിൽപ്ന
യം അനുബന്ധ ന്്ാഴിൽ ന്െയ്യുന്നവരു
മായ മത്്യന്ത്ാഴിലാളി സ്ത്രീകളുന്ട 
സാമ്പത്ിക സുരക്ഷി്്്വം ഉറപ്പു 
വരുത്തുന്ന്ിനച് രൂപ്രീകരിച് 3R 
(Rebuilding, Revival, Reform)  
പാതക്ജച് പദ്ധ്ിയന്ട ഉദച്ഘാടനം 
ഫിഷറ്രീസച് വകുപ്ച് മന്തി ന്ജ. തമഴ്ിക്കു
ട്ി അമ്മ നിർവ്വഹിച്. ആദ്യഘട്ത്ിൽ 
ന്കാല്ം, ആലപ്പുഴ ജില്കളിൽ നിന്നും 
ന്്രന്ഞെടുത് 5 തപരടങ്ങുന്ന 200 
തജായിറെച് ലയബിലിറ്ി ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപ്രീ
കരിച്ച് 1000 മത്്യന്ത്ാഴിലാളി 
സ്ത്രീകൾക്ച് സാമ്പത്ിക സഹായം 
നൽകുന്നു. ഈ പദ്ധ്ിക്ച് ഐ.ആർ.
ടി.സി സാതങ്്ികസഹായം നൽകി 
വരുന്നു.

അപ്പാരൽ പപാർക്ക് 
ഉദക്ഘപാടനം

3R പാക്കേജ് 
പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം

ന്കാടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭയിന്ല മാലിന്യ 
സംസ്കരണ  പദ്ധ്ികളുന്ട ഭാഗമായി 
ബതയാ റ്ഡജസ്റർ തപാട്ടുകളുന്ട 
വി്രതണാദച്ഘാടനം മുനിസിപ്ൽ 
ന്െയർമാൻ ശ്ര്രീ.ന്ക.ആർ.റ്ജത്രൻ 
നിർവഹിച്. ആദ്യദിനത്ിൽ 189 
തപാട്ടുകൾ വി്രണം ന്െയ്തു.

ആന്ക 1200 ബതയാ റ്സജസ്റർ 
തപാട്ടുകളാണച് ഈ വർഷന്ത് പദ്ധ്ി
യിൽ വി്രണം ന്െയ്യുന്ന്ച്. ഇ്ിനച് 
പുറന്മ 4000 റ്പപ്ച് കതമ്പാസ്റ്റുകളും 
500 ബതയാഗ്യാസച് പാന്റുകളും പദ്ധ്ി
യിലുൾന്പ്ടുത്ിവി്രണം ന്െയ്യും.

ഐ.ആർ.ടി.സിയന്ട തനതൃ്്വത്ിൽ 
നഗരസഭയിൽ ഹരി് കർമ്മ തസനാംഗ
ങ്ങൾ ഉൾന്പ്ടുന്ന 11 അംഗ ഗ്ര്രീൻ 
ന്ടക്്രീഷ്യന്ാന്ര പരിശ്രീലിപ്ിച്ിട്ടുണ്ച്.  
ഇവരുന്ട തനതൃ്്വത്ിലാണച് ബതയാ
ഗ്യാസച് പാന്റുകളും ബതയാറ്ഡജസ്റർ 
തപാട്ടുകളും  വ്രീടുകളിൽ സ്ാപിക്കുന്നതും 
പരിപാലിക്കുന്നതും. 

മാലിന്യംസയംസ്കരണയം; മാലിന്യംസയംസ്കരണയം; 
ക�ാടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭക�ാടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭ

നഗരസഭയിൽ ആന്ക 20000 വ്രീടുകളു
ണ്ച്. ഇവയിൽ മുഴുവൻ ഉറവിട മാലിന്യ 
സംസ്കരണ ഉപാധികൾ 
സ്ാപിക്ാനുള്ള ലക്ഷ്യത്ിലാണച് 
ന്കാടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭ.

ബതയാ റ്ഡജസ്റർ തപാട്ടുകളുന്ട 
വി്രതണാദച്ഘാടനത്ിൽ നഗരസഭാ 
റ്വസച് ന്െയർമാൻ ഹണി പ്രീ്ാംബ
രൻ, സ്റാറെിംഗച് കമ്മറ്ി ന്െയർ തപഴ്ൺ
മാരായ സി.ന്ക.രാമനാഥൻ, തശാഭാ 
തജാഷി, പി എൻ രാമദാസച്, ്ങ്മണി 
സുബ്രഹ്മണ്യൻ കൗൺസിലർമാരായ 
വി.ജി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, വി.എം. തജാണി 
തുടങ്ങിയവർ പന്ങ്ടുത്തു. നഗരസഭാ 
ന്ഹൽത്ച് സൂപ്ർറ്വസർ ന്ക.വി. 
തഗാപാലകൃഷ്ണൻ, പരിഷത്ച് തമഖലാ 
ന്സക്രട്റി വി. മതനാജച് തുടങ്ങിയവരുന്ട 
തനതൃ്്വത്ിലാണച് ക്യാമ്പയിൻ പുതരാഗ
മിക്കുന്ന്ച്.

ഐ.ആർ.ടി.സിയിൽ ഓസസോൺ ദിനോചരണം പ്ോഫ. പി.പെ രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘോടനം പചയ്യുന്നു



ഉർങ്ങാട്ിരി ഗ്രാമപഞ്ായത്ിൽ നബാഡച് 
ടി.ഡി.എഫച്-വാടി പദ്ധ്ിയന്ട ഉദച്ഘാട
നം നടന്നു. പഞ്ായത്ിന്ല ന്നല്ിയായി, 
കുര്രീരി, ന്െക്കുന്നച്, ന്കാടുമ്പുഴ, ആലപ്ാറ, 
പന്നിയാം മല, ന്വതണ്ക്കും തപായിൽ, 
റ്മലാടി എന്ന്രീ ആദിവാസി ഊരുകളാ
ണച് പദ്ധ്ിയിൽ ഉൾന്പ്ടുന്ന്ച്. ആദ്യഘ
ട്ത്ിൽ ന്നല്ിയായി, കുര്രീരി എന്ന്രീ 
ഊരുകളിലാണച് നിർവ്വഹണ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ നടത്തുന്ന്ച്. ഊരുമൂപ്ൻ 
എൻ. സി. തഗാപാലന്റെ അദ്ധ്യക്ഷ്യിൽ 
ഗ്രാമപഞ്ായത്ച് പ്രസിഡറെച് ഷൗക്ത്
ലി റ്്കൾ നട്ടുന്കാണ്ച് ഉദച്ഘാടനം 
നിർവ്വഹിച്. ഗ്രാമപഞ്ായത്ച് ന്മമ്പർമാർ 
ന്നല്ിയായി, കുരിര്രീ എന്ന്രീ ഊരുകളിന്ല 
കർഷകർ എന്നിവർ പന്ങ്ടുത്തു. പദ്ധ്ി

തപ്രാബതയാട്ികച് സച് ഉപതയാ
ഗിച് മത്്യകൃഷി നടത്തുന്നര്രീ
്ിയാണച് ബതയാഫച് തളാകച്. 
ഉപകാരപ്രദമായ നല് ബാക്ട്രീ
രിയകന്ള ന്പ്രാബതയാട്ികച് സച് 
എന്നു വിളിക്കുന്നു. 'ലാകച് തടാ 
ബാസിലസച് ' ബാക്ട്രീരിയന്യ 
(റ്്രച്, പഴങ്ങൾ, യ്രീസ്റച് 
ഉപതയാഗിച് ഉണ്ാക്കുന്ന 
ബാക്ട്രീരിയ) ആണച് ബതയാ
ഫച് തളാകിൽ ഉപതയാഗിക്കുന്ന
്ച്. ഗ്രാം തപാസിറ്ിവച് ആയ 
ഈ ബാക്ട്രീരിയകൾ മനുഷ്യ
ർക്ച് ഹാനികരമല്. മത്്യ 

ഊർങ്ങാട്ടിരടിയടിൽ ടടി.ഡടി.എഫ് 
പദ്ധതടി പുരരങാഗമടിക്കുന്നു

പ്രൊബയ�ാട്ടിക്സ്ബയ�ാഫ്യ�ാക്്
മത്സ്യകൃഷടി�ടില്പുതടി�സായകേതടികവടിദസ്യ

ന്യ സംബന്ധിച്ച് ഐ.ആർ.ടി.സി പ്ര്ിനി
ധികൾ വിശദ്രീകരിച്.

സുസ്ിര കാർഷികവൃത്ിയിതലക്ച് 
ആദിവാസി കർഷകന്ര ്ിരിന്ക ന്കാണ്ടുവ
രാനാണച് പദ്ധ്ി ലക്ഷ്യമിടുന്ന്ച്. ഐ.
ആർ.ടി.സിയന്ട തനതൃ്്വത്ിൽ അട്പ്ാടി 
പുതൂർ പഞ്ായത്ിന്ല 8 ഊരുകളിൽ 
നടപ്ിലാക്ിയ ടി.ഡി.എഫച് പദ്ധ്ി 
ഒതക്ടാബറിൽ അവസാനിക്കുകയാണച്. 
ഇ്ിന്റെ ഫലപ്രാപ്ി കൂടു്ൽ വിപുലമായ 
ര്രീ്ിയിൽ ആദിവാസി തമഖലയിൽ 
നടപ്ിലാക്ാൻ ഐ.ആർ.ടി.സിക്ച് പ്രതൊദ
നമായി. ഊർങ്ങാട്ിരിക്കു പുറന്മ ൊലിയാർ 
പഞ്ായത്ിലും പദ്ധ്ി പ്രവർത്നങ്ങൾ 
പുതരാഗമിക്കുന്നു.

ഊർങ്ങാട്ടിരടി ഗ്ങാമപഞ്ങായത്ത് പ്രസടിഡന്ത് ഷ�ൌക്ക
ത്ലടി തൈകൾ നട്ത് ഉദത്ഘങാടനം ഷെയ്യുന്നു

ആദിവാസിസ്ത്രീകളുടെ നേതൃത്വത്ിൽ ആരംഭിക്കുന്ന 
േവന്യാതി കാർഷിക േഴ്സറിക്കു നവണ്ട േിർനദശ

ങ്ങൾ ഐ.ആർ.െി.സി വിദഗ്ദ്ധർ േൽകുന്നു

അന്നജമാണച്. ഇവിന്ട തപ്രാട്്രീൻ ്്രീറ്യന്ട 
അളവച് കുറയ്ക്കുകയം പകരം ന്െലവ 
കുറഞെ അന്നജം ബാക്ട്രീരിയകൾക്കുളള 
ഭക്ഷണമായി നൽകുന്നു. ഇത് തുടർന്നച് 
ബാക്ട്രീരിയകളുന്ട എണ്ണം ക്രമാ്്രീ്മായി 
ന്പരുകുന്നു.  എണ്ണം കൂടുന്നത്ാന്ട ഇവ 
സൂക്ഷ്മ സസ്യജന്തു പവകങ്ങളും, മത്്യ 
വിസർജ്യവമായി തെർന്നച് ന്പ്രാട്്രീൻ 
സമ്പുഷ്മായ കൂട്ങ്ങൾ അഥവാ 'ഫച് തളാക്കു
കളായി' മാറന്നു. ഈ ഫച് തളാക്കുകൾ 
കുളത്ിൽ വളരുന്ന മ്രീനുകൾക്ച് ആഹാര
മാക്കും.  ഇതുവഴി മ്രീനുകൾക്ച് ആവശ്യ
മായ തപ്രാട്്രീൻ ലഭിക്കുന്നു.

സ്വോതി എം.
സൂര്യ ഗസതുമോധവൻ പര്രീക്ഷണാടിസ്ാനത്ിൽ  

ആരംഭിച്  ടാങ്ിൽ നിതക്ഷ
പിച് ഗിഫ്റച് മത്്യങ്ങൾ 
ഇതപ്ാൾ വിളന്വടുത്തുന്കാ
ണ്ിരിക്കുന്നു.  ഇതുകൂടാന്് 
പു്ിയ്ായി 12000 ലിറ്ർ 
സംഭരണതശഷിയളള 4 
ടാങ്കുകൾ കൂടി നിർമിക്കുന്നു. 
നാലച് ടാങ്കുകളിലും വ്യ്്യസ്ത 
മത്്യങ്ങന്ള വളർത്തുന്ന്ി
നായി ്യ്ാന്റടുത്തുന്കാണ്ി
രിക്കുന്നു. ഈ സൗകര്യങ്ങ
ന്ളല്ാം പരിശ്രീലനത്ിനച് 
കൂടി ഉപതയാഗിക്കുന്ന്ാണച്.

ഐ.ആർ.ടി.സി ക്യാമ്പസി
ൽ നിർമ്മാണം 

കൃഷിക്ച് നിലവിലുള്ള പല പ്രശച് നങ്ങളും 
പരിഹരിക്ാനും ന്െലവം കുറയ്കാനും 
കഴിയന്നു എന്ന്ാണച് ഈ 
കൃഷിര്രീ്ിയന്ട പ്രത്്യക്. ്്രീറ്യന്ട 
അളവച് 30 - 40 % കുറച്ച് പകരം സൂക്ഷ്മ 
ജ്രീവികളും, ജന്തു - സസ്യ പവകങ്ങളും 
വളർത്തു മ്രീനുകൾക്കു ്്രീറ്യാക്കുന്നു.

ഇതുവന്ര നൽകിയിരുന്ന്ച് മ്രീനുകൾക്ച് 
വളരാൻ തവണ് തപ്രാട്്രീൻ ആയിരുന്നുന്വ
ങ്ിൽ ഈ പു്ിയ സാതങ്്ിക വിദ്യയിൽ 
്്രീറ്യന്ട നന്ല്ാരു പങ്ച്  സൂക്ഷ്മ ജ്രീവിക
ൾക്കും പവകങ്ങൾക്കും വളരാൻ തവണ് 

പുതരാഗമിച്ന്കാണ്ിരിക്കുന്ന ബതയാ
ഫച് തളാകച് യൂണിറ്റുകളിതലക്ച് ആവശ്യമാ
യി വരുന്ന ന്പ്രാബതയാട്ികച് സിന്റെ 
നിർമ്മാണം, മത്്യം വളർത്ാൻ ്ാൽപ
ര്യമുളള നാലു തപർക്ച് പരിശ്രീലനം 
നൽകിന്ക്ാണ്ച് പങ്ാളിത് ര്രീ്ിയിലാ
ണച് പൂർത്ിയാക്ിയ്ച്. തകാവിഡച് 
മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച് നടത്ിയ 
പരിശ്രീലനത്ിൽ ന്പ്രാഫ.ബി.എം.
മുസ്തഫ, തഡാ. പി.എൻ. ദാതമാദരൻ, 
സ്വാ്ി.എം, സൂര്യ എന്നിവർ തനതൃ്്വം 
നൽകി.

പ്രൊബയ�രൊട്ടിക്സ് നടിർമരൊണം അവസരൊനഘട്ത്ടിൽ



പാലക്ാടച് ജില്യിന്ല ്ിരന്ഞെടുത് 20 
ന്രീർത്ടങ്ങളിന്ല 50ലധികം കർഷക 
പ്ര്ിനിധികൾക്ച് നബാർഡിന്റെ 
സഹായതത്ാന്ട ഐ.ആർ.ടി.സി. 
ഏകദിന തബാധവ്ച്കരണ ക്ാസ്ച്  
നടത്ി. കാലാവസ്ാ വ്യ്ിയാനത്ിന്റെ 
ആഘാ്ം കാർഷിക തമഖലന്യ 
എങ്ങന്ന സ്വാധ്രീനിക്കുന്നു എന്ന വിഷയ
ത്ിൽ െർച്കൾ നടന്നു. നബാർഡച് 
ജില്ാ വികസന മാതനജർ ലാലു പി.എൻ. 
ശില്പശാല ഉദച്ഘാടനം ന്െയ്തു.

കാലാവസ്ാ വ്യ്ിയായനത്ിന്റെ 
വിവിധ വശങ്ങന്ള കുറിച്ച് തഡാ. തബബി 
െക്രപാണി ക്ാന്സ്ടുത്തു. കാർഷികതമഖ
ലയിൽ കാലാവസ്ാ വ്യ്ിയാനം 
ന്െലുത്തുന്ന സ്വാധ്രീനന്ത് കുറിച്ച് 
ന്സറെർ തഫാർ വാട്ർ റിതസാഴ്ച് ഡവല
പ്ച്ന്മറെച് ആറെച് മാതനജച് ന്മൻറച് സ്രീനിയർ 

പാലക്ാടച് ന്റയിൽതവ ഡിവിഷനിൽ 
ഐ.ആർ.ടി.സി തപാട്റി ഡിവിഷന്റെ 
തനതൃ്്വത്ിൽ നിർമിച് ‘തബാധി 
വൃക്ഷച്വട്ിന്ല ബുദ്ധൻ' എന്ന ന്ടറാതക്ാ
ട് ശില്പം നവ്രീകരിച്. ന്റയിൽതവ 
ഡിവിഷന്റെ വർക്ച് ഓർഡർ പ്രകാരം 
ശില്പം വൃത്ിയാക്ി പുതുക്ി ന്പയിറെച് 
ന്െയ്ച് ആകർഷകമാക്ി. ആർട്ിസ്റച് 
ന്റജ്രീഷച് തകാട്ായി തനതൃ്്വം നൽകി. 
ഇതുകൂടാന്് 'ഫാമിലി ട്്രീ' എന്ന തപരിലു
ള്ള മന്റ്ാരു ന്ടറാതക്ാട് ശില്പവം 
പാലക്ാടച് ന്റയിൽതവ തസ്റഷനിൽ ഐ.
ആർ.ടി.സി നിർമിച്ിട്ടുണ്ച്.

ശാസ്തതമഖല ഏറ്വമധികം ന്വല്ലുവിളി
കൾ തനരിടുന്ന സാഹെര്യമാണച് നില
നിൽക്കുന്ന്ച്. അ്ിന്ന്ിന്ര ഉത്രവാ
ദി്്വപരമായ സമ്രീപനമാണച് എല്ാവരും 
സ്വ്രീകരിതക്ണ്്ച് എന്ന ഓർമ്മന്പ്ടുത്
ലിൽ തദശ്രീയ ശാസ്തദിനം ഐ.ആർ.ടി.
സി. വിപുലമായി ആതഘാഷിച്.

ശാസ്താതന്വഷണത്ിന്റെ വഴികൾ, 
പ്രത്്യകിച്ച് ജ്രീവശാസ്തത്ിന്റെയം 
ജ്രീവപരിണാമത്ിന്റെയം വിസ്മയ 
ജാലകങ്ങൾ മലയാളികൾക്ച്  പരിെയ

കാലാവസ്ാമാറ്റവും 
കാർഷികമമഖലയും; ശില്പശാലനവീകരണം

ശാസ്ത്രദിനാഘ�ാഷം സം�ടിപ്ിച്ചു

ശാസ്തജ്ഞൻ ആയ തഡാ. യ. സുര്രീന്ദനും 
വിവിധ ്രത്ിലുള്ള പ്രകൃ്ി ദുരന്തങ്ങന്ള 
പ്രത്്യകിച്ച് ഉരുൾന്പാട്ലുകന്ള ആപേദമാ
ക്ി ഭൗമശാസ്തഞ്ജനനും ഐ.ആർ.ടി.സി. 
ഡയറക്ടറമായ തഡാ. എസച്. ശ്ര്രീകുമാർ 
ക്ാന്സ്ടുത്തു.

കാർഷിക സർവ്വകലാശാലാ മുൻ ഡ്രീൻ 
തഡാ. തജാർജച് ത്ാമസച്, കൃഷി വകുപ്ച് 
ന്ഡപയൂട്ി ഡയറക്ടർ സുതരഷച് ബാബു, 
തജാസച് മാ്യൂസച്, മികച് കർഷകനുള്ള 
അവാർഡച് തജ്ാവച് തുടങ്ങിയവർ പന്ങ്ടു
ത് പാനൽ െർച് ശില്പശാലയന്ട 
ഭാഗമായി സംഘടിപ്ിച്. ഭാവി പദ്ധ്ി
കൾക്ച് തവണ് രൂപതരഖ ഐ.ആർ.ടി.സി. 
നാച്റൽ റിതസാഴ്ച് വിഭാഗം തമധാവി 
ആർ. സ്്രീഷച് പ്ര്ിനിധികളുമായി െർച് 
ന്െയ്തു.

ന്പ്ടുത്ിയ 
അധ്യാപകനും 
ശാസ്തസാഹി്്യ
കാരുമായ 
ന്പ്രാഫ. എം. 
ശിവശങ്രന്റെ 
തപരിലുള്ള പുസ്തക 

തകരള ശാസ്തസാഹി്്യ പരിഷത്ച് 
പ്രസിദ്ധ്രീകരണ സമി്ി ന്െയർമാൻ 
തഡാ. കാവമ്പായി ബാലകൃഷച് ണൻ 
ന്പ്രാഫ. എം. ശിവശങ്രൻ അനുസ്മരണ 
പ്രഭാഷണം നടത്ി.

"റ്വദ്യശാസ്തത്ിന്ല ഡാർവിൻ" എന്ന 
വിഷയത്ിൽ തഡാ. ന്ക. പി. അരവിന്
നും "ശാസ്തരംഗന്ത് സ്ത്രീകൾ" എന്ന 
വിഷയത്ിൽ ന്ക. രമയം പ്രഭാഷണം 
നടത്ി. ഐ.ആർ.ടി.സി. ജ്രീവനക്ാരും 
പാലക്ാടച് ജില്യിന്ല വിവിധ തകാതളജു
കളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർതികളും 
പരിപാടികളിൽ പന്ങ്ടുത്തു.

ശാസ്ത്രദിനത്ിൽ കെ. രമ, ഡ�ാ. ൊവുമ്ായി ബാലകൃഷ്ണൻ, 
ഡ�ാ. കെ. പി. അരവിന്ദൻ എന്ിവർ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു

പ്രൊ എം. ശിവശങ്കരൻ പുസ്തക കകരൊർണർ ഐ.
ആർ.ടി.സി. ലൈബ്രറിയിൽ പരിഷത്ത് സംസ്രൊന 
്സിഡന്ത് എ.പി. മുരളീധരൻ ഉദത്ഘരൊടനം പെയ്യുന്നു

തകാർണർ ഐ.ആർ.ടി.സി. റ്ലബ്രറി
യിൽ തകരള ശാസ്തസാഹി്്യ പരിഷത്ച് 
പ്രസിഡന്റും ഐ.ആർ.ടി.സി. ന്െയർമാനു
മായ എ. പി. മുരള്രീധരൻ ഉദച്ഘാടനം 
ന്െയ്തു.



പുല്ലുണ്ടശ്ശേരിയിൽ മണ്ണ്-ജലസംരക്ഷണ പദ്ധതി
•	സ�ോയിൽ	ഹെൽത്ത്	കോർഡിഹറെ	
�െോയത്ിൽ	ശരിയോയ	വളം	
കൃത്യമോയ	അളവിൽ	ഉപസയോഗി
ക്ോൻ	കർഷകർക്ത്	�ോധിക്കുന്നു

ഡസോയിൽ കോർ�് 
വിതരണം
നബാർഡച് KfW തസായിൽ തപ്രാജ
ക്ടിൽ ഒന്നാംഘട് പ്രവർത്നങ്ങളിൽ 
ഉൾന്പ്ട് തസായിൽ ന്ഹൽത്ച് 
കാർഡിന്റെ വി്രതണാദച്ഘാടനവം 
ക്ാസും പുല്ലുണ്തശേരി ന്രീർത്ടത്ിൽ 
നടത്ി. മണ്ണിന്ന അറിഞ്ഞുള്ള 
വളപ്രതയാഗത്ിനച് തസായിൽ 
ന്ഹൽത്ച് കാർഡിന്റെ പ്രാധാന്യന്ത് 
കുറിച്ച് ഐ.ആർ.ടി.സി അഗ്രികൾച്
റൽ കൺസൽട്റെച് ഇ.ന്ക. യൂസഫച് 
ക്ാന്സടുത്തു. തകാവിഡിന്റെ പശ്ാത്
ലത്ിൽ ന്രീർത്ട പ്രതദശങ്ങളിൽ 
വിപുലമായ ക്ാസുകൾ നടത്ാൻ 
കഴിയാത് സാഹെര്യം കണക്ിന്ലടു
ത്ച് പുല്ലുണ്തശേരി ന്രീർത്ടത്ിൽ 
ആഗസ്തച് 14 നച് നടത്ിയ ക്ാസിന്റെ 
വ്രീഡിതയാ ന്റതക്ാർഡച് ന്െയ്ച് മറ്ച് 
ന്രീർത്ട പ്രതദശന്ത് കർഷകർക്ച് 

തസായിൽ കാർഡിന്നാപ്ം നൽകാനാ
ണച് ്്രീരുമാനം.

ന്രീർത്ടസമി്ി അംഗമായ ഇ.ശങ്കുവി
ന്റെ വ്രീട്ിൽ നടന്ന ഉദച്ഘാടന െട
ങ്ങിൽ പുല്ലുണ്തശേരി ന്രീർത്ടസമി്ി 
ന്സക്രട്റി എ. സുബ്രമണ്യൻ, ന്രീർ
ത്ട കമ്മിറ്ി പ്രസിഡറെച് എം. രാജൻ, 
എൻ. ഭാസ്കരൻ, ദില്രീപച് കുമാർ, എ. 
രാധ, ബാബു ന്ക., ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ ഇ., 
കുഞെിരാമൻ ടി., ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ 
ഇ.ന്ക., രമ്യ ടി. എന്നിവന്ര കൂടാന്് 
ഐ.ആർ.ടി.സി പ്ര്ിനിധികളായ 
തസാഫി ന്ക. ആറെണി, പ്രവ്രീൺ 
ന്ക.വി. എന്നിവരും പന്ങ്ടുത്തു.

ബഡയോബിൻ
വിതരഡണോദ്ഘോടനം
പുല്ലുണ്തശേരി ന്രീർത്ടത്ിൽ 
നബാർഡച് തസായിൽ തപ്രാജക്ടിന്റെ 
ഭാഗമായി ബതയാബിൻ വി്രതണാ
ദച്ഘാടനം നടന്നു. ജൂറ്ല 18നച് 
രാവിന്ല ഐ.ആർ.ടി.സി അഡ്ിനി
തസ്ടറ്്രീവച് ഓഫ്രീസർ എം. രാമെന്ദൻ 
ഉദച്ഘാടനം നിർവഹിച്. ആദ്യഘട് 
പ്രവർത്നങ്ങളിൽ ഉൾന്പ്ട് ശാസ്ത്രീയ 
ഗൃഹമാലിന്യസംസ്കരണ ഉപാധിയായ 
ബതയാബിൻ 12 ഗുണതഭാക്താക്ൾക്ച് 
75 ശ്മാനം സബച്സിഡിയിൽ 
ആണച് നൽകിയ്ച്. െടങ്ങിൽ ന്രീർ
ത്ട കമ്മിറ്ി പ്രസിഡൻറച് എം. 
രാജൻ, ന്സക്രട്റി എ. സുബ്രഹ്മണ്യൻ, 
ഇ. ശങ്കു, എൻ. ഭാസ്കരൻ, ദില്രീപച് 
കുമാർ, എ. രാധ, ്ത്, രമ്യ, 
ഐ.ആർ.ടി.സി പ്ര്ിനിധി പ്രവ്രീൺ 
എന്നിവർ സംബന്ധിച്

ഐ.ആർ.ടി.സി. മണ്ണച് പരിതശാധന 
ലതബാറട്റിയിൽ അട്പ്ാടി കില 
ലതബാറട്റി അംഗങ്ങൾക്ച് പരിശ്രീല
നം നൽകി. പരിശ്രീലന പരിപാടി 
ന്പ്രാഫ. പി. ന്ക. രവ്രീന്ദൻ ഉ്ച് ഘാട
നം ന്െയ്തു. മാലിന്യസംസ്കരണ 
വിഭാഗം തമധാവി തഡാ. പി.എൻ. 
ദാതമാദരൻ അധ്യക്ഷ് നിർവഹിച്. 
അഞ്ച് ദിവസം ന്രീണ്ച് നിന്ന പരിശ്രീ
ലനത്ിൽ ഐ.ആർ.ടി.സി ഫാക്ൽ
റ്ി എ.എൻ. ശിവദാസച് വിവിധ 
വിഷയങ്ങളിൽ കച് ളാസ്സുകൾ നയിച്.

മണ്ണ് പരിശ�ോധനോ 
പരി�ീലന പരിപോടി

നബാർഡച് തസായിൽ പ്രാജക്ടിന്റെ 
ഭാഗമായി പൂ്നക്യം ന്രീർത്ട
ത്ിൽ നിന്നും തശഖരിച് തസായിൽ 
സാമ്പിളുകൾ ന്ടസ്റച് ന്െയ്ച് 
തസായിൽ ന്ഹൽത്ച് കാർഡച് 
കർഷകർക്ച് വി്രണം ന്െയ്തു. 
വി്രതണാൽഘാടനം ജില്ാ 
പഞ്ായത്ച് ന്മമ്പർ എ.ടി ഔതസ
പ്ിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷ്യിൽ ഗ്രാമപഞ്ാ
യത്ച് പ്രസിഡറെച് കവി് മാധവൻ 
നിർവ്വഹിച്. കാലാവസ് വ്യ്ിയാ

പൂതനക്കയത്ത് സ�ോയിൽ ഹെൽത്ത് 
കോർഡത് വിതരണം ഹെയത്തു

നത്ിന്റെ ഭാഗമായി മണ്ണിന്റെ 
ഘടനയിൽ ഉണ്ായ മാറ്ത്ിന്റെ 
സാഹെര്യത്ിൽ ഓതരാ കർഷക
നും മണ്ണച് പരിതശാധിച്ച് ശാസ്തിയ
മ്മായി കൃഷി ന്െതയണ്്ിന്റെ 
ആവശ്യക്തയക്കുറിച്ച് നിർത്s 
കമ്മറ്ി ന്സക്രട്റി ത്ാമസച് മാ്യു 
സംസാരിച്. കർഷകർ ന്രീർത്ട 
കമ്മറ്ി അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ 
പന്ങ്ടുത്തു.



പുതിയ നിയമനങ്ങൾ

പരിഷത്ച് ന്പ്രാഡക്ഷൻ ന്സറെറിന്റെ 
എസൈികയുട്്രീവച് ഡയറക്ടറായി ലില്ി കർത് 
ചുമ്ലതയന്റ്ടുത്തു.

വാർഷിക ജനറൽബ�ാഡി ബ�ാഗം
ഓൺലൈനിൽ ബേർന്നു

ഐ.ആർ.ടി.സി ന്സാറ്സറ്ിയന്ട 
വാർഷിക ജനറൽതബാഡി തയാഗം 
ആഗസ്റച് 22 നച് നടന്നു. ഗൂഗിൾ മ്രീറ്ച് 
പാറ്ച്തഫാമിൽ തെർന്ന തയാഗ
ത്ിൽ എല്ാ നടപടികളും െിട്യാ
യം സമയബന്ധി്മായം പൂർത്ി
യാക്ാൻ കഴിഞ്ഞു. ആദ്യമായാണച് 
ഐ.ആർ.ടി.സിയന്ട സുപ്രധാന 
തയാഗങ്ങൾ ഓൺറ്ലനിൽ 
തെരുന്ന്ച്. തകാവിഡച് സാഹെര്യ
ത്ിൽ ഇ്ിനു മുമ്പച് നടന്ന 
ഐ.ആർ.ടി.സി എസൈികയുട്്രീവച് 
തയാഗവം ഓൺറ്ലനിലാണച് 
തെർന്ന്ച്.

ജനറൽതബാഡി തയാഗത്ിൽ 
ന്െയർമാൻ എ. പി. മുരള്രീധരൻ 
അധ്യക്ഷ് വഹിച്. ഡയറക്ടറന്ട 
റിതപ്ാർട്ച് തഡാ. എസച്. ശ്ര്രീകുമാർ 
അവ്രിപ്ിച്. സാമ്പത്ിക 
റിതപ്ാർട്ച് രജിസ്ടാർ ന്ക.ന്ക. 
ജനാർദേനനും ഭാവി പരിപാടികൾ 
തഡാ. എൻ.ന്ക. ശശിധരൻ 

പിള്ളയമാണച് അവ്രിപ്ിച്
്ച്. 65 തപർ തയാഗത്ിൽ 
പന്ങ്ടുത്തു. തഡാ. ബി. 
ഇകച്ബാൽ, ന്ക.ന്ക. കൃഷ്ണകു
മാർ, തഡാ. എൻ. ഷാജി, 
തഡാ. ഹരികുമാരൻ ്മ്പി, 
ന്ക. രാധൻ, ന്പ്രാഫ. ന്ക. 
ബാലതഗാപാലൻ, ടി. ഗംഗാധ
രൻ, പി. തഗാപകുമാർ, എൻ. 
ജഗജ്രീവൻ, ടി.ന്ക. 
മ്രീരാബായച്, ഇ. വിലാസിനി, 
വി. മതനാജച് കുമാർ, പി. ന്ക. 
നാരായണൻ, പി. രതമഷച് 
കുമാർ തുടങ്ങിയവർ െർച്
യിൽ പന്ങ്ടുത്തു.

റിതപ്ാർട്ച്, കണക്കുകൾ 
എന്നിവ അംഗ്രീകരിച് തശഷം 
പു്ിയ നിർവ്വാഹകസമി്ി 
അംഗങ്ങന്ളയം ഓഡിറ്ർമാന്ര
യം ്ിരന്ഞെടുത്തു. എ. ന്ക. 
മാ്യു അംഗങ്ങൾക്ച് നന്ി 
തരഖന്പ്ടുത്ി.

ഐ.ആർ.ടി.സി ജനറൽഗബോഡി ഗയോ�്ിൽ മോതയു എ.
പെ., ഗഡോ.എസച്. ശ്ീകുമോർ, പെ.പെ. ജനോർദ്ദനൻ 
എന്ിവർ പപങ്കടുക്കുന്

ഡ�ോ. സി. ഡ�ോർജ്് ഡതോമസ്
റിസർച്് �യറക്ടർ

ഐ.ആർ.ടി.സിയന്ട റിസർച്ച് 
ഡയറക്ടറായി തഡാ. സി. തജാർജ്ച് 

ത്ാമസച് ചുമ്ലതയന്റ്ടുത്തു. തകരള കാർഷിക 
സർവ്വകലാശാലയിന്ല തകാതളജച് ഓഫച് തഹാർട്ി
കൾച്റിൽ ന്പ്രാഫസറം അതഗ്രാണമി വിഭാഗം 
്ലവനുമായി വിരമിച് അതദേഹം ഗതവഷണ ര്രീ്ി
ശാസ്തമുൾന്പ്ന്ടയള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ 
രെിച്ിട്ടുണ്ച്. കാർഷികതമഖലയമായി ബന്ധന്പ്ട് 
നിരവധി സമ്ികളിൽ ബന്ധന്പ്ട്ടു പ്രവർത്ി
ക്കുന്ന തഡാ. തജാർജ്ച് ത്ാമസച് ശാത്രസാഹി്്യ 
പരിഷത്ിന്റെ പരിസ്ി്ി, ഗതവഷണ സബച് 
കമ്മിറ്ികളിന്ല പ്രധാന ചുമ്ലകൾ വഹിച്ിട്ടുണ്ച്.

ഐ.ആർ.ടി.സിയിന്ല 
മാലിന്യസംസ്കരണ വി

ഭാഗത്ിന്റെ ്ലവനായി 
ചുമ്ലതയന്റ്ടുത് തഡാ. പി. എൻ. 
ദാതമാദരനച് ഇന്ത്യയിലും വിതദശത്തും 
വിവിധ അക്ാദമിക സ്ാപനങ്ങളിൽ 
പ്രവർത്ന പരിെയമുണ്ച്. ന്സൗത്ച് ന്കാ
റിയയിന്ല തകാതളജച് ഓഫച് നാഷണൽ 
സയൻസസിൽ അധ്യാപകനായം 
റ്െനയിലും ദക്ഷിണ ന്കാറിയയിന്ലയം 
ഇ്ര സ്ാപനങ്ങളിൽ ഗതവഷകനായം 
പ്രവർത്ിച്ിട്ടുണ്ച്.

ഡ�ോ. പി. എൻ. ദോഡമോദരൻ

ഐ.ആർ.ടി.സി എനർജി 
വിഭാഗം ്ലവനായി 
നിതയാഗിക്ന്പ്ട് സി. ടി. 
അജി്ച് കുമാർ ANERT ൽ 
റ്രീജ്യണൽ ന്ഹഡച് പദവി
യിൽ പ്രവർത്ിച് വരിക
യായിരുന്നു.

സി. ടി. അ�ിത് കുമോർ

തകാഴിതക്ാടച് CWRDM ൽ നിന്നച് 
സയറെിസ്റായി വിരമിച് ഇ. 

അബ്ദുൽ ഹമ്രീദച് ഐ.ആർ.ടി.സി 
പ്രകൃ്ി വിഭവ മാതനജച്ന്മറെച് ഡിവിഷനിൽ 
അതസാസിതയറ്ച് ന്ഫതലാ ആയി നിയമി്നായി. 
റ്ഹത്ാളജി, ജിതയാ ന്ടതക്ാളജി, ന്രീർത്ട 
പരിപാലനം തുടങ്ങിയ വിവിധ ശാഖകളിൽ പ്രവർ
ത്ന പരിെയമുള്ള അബ്ദുൽ ഹമ്രീദച് ശാസ്തസാഹി
്്യ പരിഷത്ിന്റെ മുൻനിര പ്രവർത്കനുമാണച്.

ഇ. അബ്ദുൽ ഹമരീദ്

എ.എൻ. ശിവദാസച് 
അതസാസിതയറ്ച് ന്ഫതല്ാ 

ആയി ചുമ്ലതയറ്റു. ഐ.ആർ.ടി.സി 
ലതബാറട്റിയിന്ല െ്രീഫച് ന്കമിസ്റാണച് 
അതദേഹം. സർക്ാർ മണ്ണച് പരിതശാ
ധന ലാബിന്റെ ്ലവനായി വിരമിച് 
ശിവദാസച് വിതദശ ലതബാറട്റികളിലും 
പ്രവർത്ിച്ിട്ടുണ്ച്.

എ. എൻ. ശിവദോസ്
ഇ. കക. യൂസഫ്

ലില്ി കർത്ത
എക്ികയുട്രീവ് �യറക്ടർ
പി.പി.സി

ഐ.ആർ.
ടി.സി പ്രകൃ്ി പരിപാലന 
വിഭാഗത്ിൽ അതസാസി
തയറ്ച് ന്ഫതല്ാ ആയി ഇ.ന്ക. 
യൂസഫച് നിയമി്നായി. 
തകരള കൃഷിവകുപ്ിൽ ദ്രീർ
ഘകാല പ്രവർത്ന പരിെ
യമുള്ള യൂസഫച് അസിസ്ററെച് 
ഡയറക്ടറായാണച് വിരമിച്്ച്.
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